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1. Úvod 

1.1 Evaluační zpráva projektu  

Vstupní  evaluac ní  zpra va je zpracova na za období  1.-1.2020-30.6.2021.  V tomto období  

je Dluhova  poradna i realizova ní  interaktivní ch besed v rozbe hu. Tato zpra va poslouz í  

jako startovní  c a ra k výhodnocení  dals í ch sledovaný ch období . Na sledují cí  pru be z na  

evaluac ní  zpra va: 1.7.2021-30.9.2022. Za ve rec na  zpra va: 1.1.2020-30.9.2022. Kaz da  

evaluac ní  zpra va bude zpracova na do me sí ce od uzavr ení  sledovane ho období . 

 

1.2 Jaký problém řeší 

Projekt r es í  socia lní  výlouc ení  z du vodu zadluz enosti a pr edluz enosti obc anu  a s tí m 

souvisejí cí ch negativní ch jevu  v SVL ORP Jesení k, který  je nejchuds í m regionem 

Olomoucke ho kraje. Dluhova  poradna jako ver ejne  prospe s na  sluz ba bude sniz ovat 

dopadý zadluz ení , pr edcha zet zhors ova ní  socia lní ho propadu, ztra te  býdlení  a to ve 

spolupra ci s mí stní mi poskýtovateli socia lní ch sluz eb (premisa - ne vs ichni zadluz ení       

a pr edluz ení  nutne  potr ebují  pomoc socia lní  sluz bý, avs ak v pr í pade  potr ebý je 

nastavena spolupra ce s poskýtovateli socia lní ch sluz eb – historický fungují cí  model 

z ukonc ene ho projektu "Socia lní  integrace na Jesenicku (2011-2015)"Jesenicko proti 

dluhu m (2016-2019). Va z na  socia lní  situace lokalitý je popsa na ve Strategicke m pla nu 

socia lní ho zac len ova ní  Jesenicko 2019-20221 (str. 26-29) na ne  navazují  kapitolý str. 76-

78 C.3.1. cí love  skupiný pro oblast dluhove  problematiký, C.3.2.Na vrh cí lu  a opatr ení  pro 

oblast dluhu . Ner es ení m dluhove ho poradenství  vc etne  prevence nahra va  podvodný m 

subjektu m, ktere  se tva r í  jako oddluz ovací , týto pak v du sledku pr ipraví  klientý i o to 

poslední , coz  je býdlení . Projekt postupný mi kroký oddluz ova ní  bude v ra mci 

poradenství  zmí rn ovat negativní  dopadý pr edluz ení  a zadluz ení  na osobý/rodiný. 

Poradna v Jesení ku a mobilní  poradna zajistí  dostupnost dluhove ho poradenství . 

Prevence – r es ení  - zvýs ova ní  financ ní  gramotnosti - jako na stroj pro posí lení  

ekonomicke  stabilizace osob v socia lne  výlouc ený ch lokalita ch ORP Jesení k, (zejme na 

mla dez  15-26 let) bude dlouhodobý m pu sobení m vkladem do jeho budoucí ho vý voje. 

 

1.3 Příčiny problému 

ORP Jesení k je dlouhodobe   regionem Olomoucke ho kraje s výsokou mí rou 

nezame stnanosti a ní zký mi pr í jmý. Nezame stnanost v pr í hranic ní ch obcí ch se pohýbuje 

okolo 7%, podí l osob v exekuci v "nejzadluz ene js í “ obci je 22,13%, v obcí ch na hranicí ch 

s Polskem okolo 15% a v Jesení ku a blí zke m okolí  pr ibliz ne  11%.  Media n hrube  me sí c ní  

mzdý v Olomoucke m kraji c inil v roce 2017 - 23 109 Kc  a stal se tak druhý m rea lne  

pr í jmove  nejslabs í m krajem v C R. Oficia lní  u daje o pru me rný ch  pr í jmech na u rovni ORP 

                                            
1 https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SPSZ_Jesenicko_2019-2022.pdf 
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c i obcí  nejsou k dispozici, ale z dostupný ch dat a pozorova ní   lze pr edpokla dat, z e rea lne  

pr í jmý na Jesenicku budou jes te  niz s í . Pr edluz ení  je zpu sobeno mnoha faktorý. Ne ktere  

pr í c iný býlý odstrane ný nebo omezený novelou za kona 182/2006. Zejme na pak povinna  

akreditace a pravidla pro oddluz ovací  spolec nosti, coz  omezilo  soukrome  placene  

"sluz bý", ktere  od zadluz ený ch osob výbí ralý za zpracova ní  osobní ho bankrotu 6 000-25 

000 Kc , aniz  bý býl vý sledek jistý  (mnohdý býlo jasne , z e klient na bankrot nedosa hne, 

pr esto býl od nich poplatek výz a da n a tí m je klient jes te  ví ce pos kozen). Da le pak 

vý razne  zpr í sne ní  podmí nek poskýtovaní  nebankovní ch pu jc ek, s du razem na zjis ťova ní  

bonitý klienta. Zpr í sne ní  pravidel c a stec ne  odstranilo ne ktere  pr í c iný a omezilo tak 

vznik nový ch pr edluz ený ch pr í padu . Neme lo vs ak dopad na osobý, ktere  spadlý do 

dluhove  pasti (c asto dí ký uzavr ení  extre mne  nevý hodný ch smluv s nebankovní mi 

spolec nostmi) pr ed u c inností  vý s e zmin ovane  novelý za kona. Poslední  z podstatný ch 

pr í c in je sta le relativne  ní zka  financ ní  gramotnost cí love  skupiný. Z pohledu  sýste mu 

je  take  pr í c innou nekoncepc ní  pojetí  financova ní  akreditovaný ch "Dluhový ch poraden". 

Neexistuje stabilní  zdroj financova ní  a docha zí  tak k vý padku m pr i poskýtova ní  te to 

ver ejne  sluz bý.  V pr í pade  pr izna ní  podporý tomuto projektu dojde ke kontinua lní mu 

pokrac ovaní  poskýtnutý ch o dals í ch 30 me sí cu .  

 

1.4 Cíl projektu 

Hlavní m cí lem projektu sní z ení  zadluz enosti a zvý s ení  financ ní  gramotnosti, 

prostr ednictví m realizace klí c ový ch aktivit na u zemí  ORP Jesení k.  

1.4.1 Snížení zadluženosti 

 Bude poda no minima lne  30 na vrhu  na oddluz ení  

 bude schva leno minima lne  30 na vrhu  na oddluz ení  

 bude sní z en poc et exekucí  minima lne  o 150 

 sní z ení  výma hane  c a stký  cca o  10 000 000 Kc  

Vý c et dí lc í ch cí lu  je pouze indikativní . Splne ní  cí le bude me r eno a výhodnoceno v ra mci 

evaluace projektu.  

1.4.2 Zvýšení finanční gramotnosti 

Zvý s ení  financ ní  gramotnosti osob prostr ednictví m realizace besed financ ní  

gramotnosti. Splne ní  cí le bude me r eno v ra mci evaluace projektu pomocí  výhodnocení  

vstupní ch a vý stupní ch dotazní ku  ze vzde la vací ch akcí . 

 

1.5 Očekávané změny 

Stabilní m poskýtova ní m te to sluz bý a realizací  besed financ ní  gramotnosti oc eka va me 

zvý s ení  pove domí  cí love  skupiný o moz nostech r es ení  tí z ive  financ ní  situace a 

pr edcha zení  vzniku pr edluz ení . V souc asne  dobe  pr icha zejí  ve ts inou lide  az  v situaci, kdý 

není  proble m moz ne  r es it jinak, nez li poda ní m insolvenc ní ch na vrhu . V mnoha 

pr í padech pak není  moz ne  ani toto r es ení , neboť kombinace ní zke ho pr í jmu a výsoký ch 
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dluhu  znemoz n uje splacení  30% dluz ne  c a stký ve stanovene m období . Postupnou 

oc eka vanou zme nou je tedý zvý s ení  financ ní  gramotnosti cí love  skupiný, ktere  povede    

k ve ts í  motivaci cí love  skupiný r es it financ ní  proble mý v c as. 

1.5.1 Zmenšení prostoru pro obchod s chudobou. 

 mí stne  a c asove  dostupne  dluhove  poradenství , podpora pr i r es ení  obtí z ný ch 

situací  a 

 sýstematicka  preventivní  pra ce zvýs ova ní  financ ní  odpove dnosti - financ ní  

gramotnost u soc. výlouc ený ch a soc. ohroz ený ch obývatel v SVL ORP Jesení k, 

zejme na nastavení  spolupra ce s poskýtovateli socia lní ch sluz eb a obcemi. 

 Aktivizovana  podpor ena  osoba k r es ení  dluhu  - vtaz ení  osobý do procesu r es ení  

oddluz ení  a motivace k nevýhý ba ní  se zame stna ní  s nebo bez spolupra ce                

s poskýtovatelem socia lní ch sluz eb. 

 sní z ení  zadluz ení  osob 

 oddluz ene  osobý 

 Zvý s ena  u roven  financ ní  gramotnosti CS - na mí ru s ite  besedý financ ní  

gramotnosti pro osobý v ORP Jesení k. 

1.5.2 Zajištěná dostupnost odborného dluhového a právního poradenství pro:  

 podpor ene  osobý: a)

 Dluhova  poradna a mobilní  dluhova  poradna r es í cí  zadluz enost a pr edluz enost 

osob na u zemí  ORP Jesení k 

 podpora dluz í cí ch v r es ení  jejich situace s nebo bez poskýtovatele socia lní ch 

sluz eb – ekonomicka  stabilizace osob/rodin, sní z ení  rizika ztra tý býdlení , 

 zvý s ena  financ ní  gramotnost CS 

 koordinace a komplexnost: b)

 obnovení  spolupra ce s obcemi a poskýtovateli soc. sluz eb pr i r es ení  konkre tní ch 

socia lní ch proble mu  zpu sobený ch pr edluz eností  obývatel SVL ORP Jesení k. 

 Ú c ast dluhove ho poradce na pr í padový ch konferencí ch u osob s dluhý, r es ený ch 

socia lní mi pracovní ký socia lní ch sluz eb a obcí . 

 

1.6 Rizika a opatření 

Riziko: Administrativní , financ ní  a provozní  kapacita z adatele. 
Opatření: Jsme spolec nost, ktera  ma  zkus enosti s administrací  projektu  do vý s e 21 mil.. 
V souc asnosti realizovaný  projekt "Jesenicko proti dluhu m", pros el bez na lezu kontrolou 
na mí ste . Pr edkla daný  na vazný  projekt "Jesenicko proti dluhu m II" bude administrova n 
a r í zen zkus ený mi pracovní ký, dle jiz  ove r ený ch postupu . Riziko odhadujeme jako 
minima lní . 
Riziko: Nedostatek persona lní ch kapacit (fluktuace). 
Opatření: Jako opatr ení  jsme provedli zme ný ve struktur e realizac ní ho tý mu, ktere  
zajistí  kontinua lní  pokrac ovaní  pra ce zkus ený ch pracovní ku . Dals í m podpu rný m 
opatr ení m je zvý s ení  mezd o 6% (od roku 2016 jsou mzdý ve stejne  vý s i). Riziko 
odhadujeme jako minima lní . 
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Riziko: Neza jem cí love  skupiný o sluz bu. 
Opatření: Pravidelne  informujeme o c innostech dluhove  poradný mnoha cestami 
(obecní  zpravodaje, leta ký, skrze spolupracují cí  socia lní  sluz bý atd.) Vzhledem                  
k velikosti cí love  skupiný je riziko neza jmu cí love  skupiný o sluz bu minima lní . 
 

2. Počáteční stav  
Na u zemí  SO ORP je vedle C love ka v tí sni Dluhova  poradna Jesení k jedinou sluz bou, 

ktera  poskýtuje sluz bý v te to oblasti osoba m dane ho u zemí  napr í c  cí lový mi skupinami 

obývatelstva. 

 

2.1 Zahájení činností 

Zaha jení  projektu probe hlo bez proble mu . První  pracovne pra vní  vztahý býlý uzavr ený 

pr ed zaha jení m projektu. Samotne  zaha jení  provozu v budove  ul. Palacke ho 1341/2, ve 

2. patr e,, Jesení k býlo datova no k 1.1.2020. První  klient se dostavil 7.1.2020. Leta k 

nejc aste js í ch dluhový ch pastí  a informací  o poskýtovaný ch sluz ba ch býl zpracova n            

a distribuova n do cele ho SO ORP Jesení k. Obcí m býl zasla n dle domluvý na setka ní  

loka lní ho partnerství  leta k se z a dostí  o umí ste ní  na webový ch stra nka ch. Býl 

aktualizova n a upraven funkc ní  SW na evidenci unika tní ch osob, poc tu a druhu podpor   

a dals í ch kategorií . Cí lova  skupina býla informova na prostr ednictví m leta ku, c la nku         

v tisku, pracovní ku  socia lní ch sluz eb a obcí . Spolupra ce se socia lní mi sluz bami a obcemi 

je nastavena a da le bude prohlubova na. Pra vní  sluz bý jsou smluvne  zajis te ný. V lednu 

roku 2021 býla poradna pr este hova na na ulici Lipovska  83/8, Jesení k 790 01. Bez 

prodlení  býlý informova ný zainteresovane  subjektý a výtis te n nový  leta k, který  býl 

distribuova n tere nní mi pracovní ký Darmode j. z.u . Jesení k. 

 

2.2 Výkony dluhového poradenství 

V ra mci první ho monitorovane ho období  1.1.2020-30.6.2021 býlo podpor eno 80 

unika tní ch osob – poradenství .  

2.2.1 Počet podpor dle typu podpory 

Dluhove  poradenství  obsahuje spoustu podkategorií  c inností , ktere  jsou definova ný 

v tzv. karta ch klienta. Nejvý znamne js í  podporý jsou kategorizova ný a zaznamena va ný. 

Podle vý stupu  pak vidí me, o jake  u koný – kategorie je nejve ts í  za jem. Zejme na se jedna  

o: Výhodnocení , zda klient spln uje podmí nký pro oddluz ení  (97), pr í prava podkladu  k 

oddluz ení  (83), vý poc et nezabavitelný ch c a stek v exekuci (63), prova zení  klienta 

insolvenc ní m r í zení m (46), sepsa ní  na vrhu na oddluz ení  jednotlivcu  (32) a manz elu  (2), 

sepsa ní  na vrhu na oddluz ení  OSVC  (4), zprostr edkova ní  kontaktu s ve r iteli, u r adý             

a exekutorý, na sledna  asistence pr i komunikaci s nimi (4), asistence pr i sepsa ní  odporu 

proti platební mu rozkazu, na vrhu na zastavení  exekuce z du vodu nemajetnosti, na vrhu 
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na výs krtnutí  ve ci ze soupisu exekuce, výluc ovací  z alobý, sluc ova ní  exekucí , zastavení  

exekuce pro neplatnost rozhodc í  doloz ký, promlc ení  dluhu (3).  

Ve sledovane m období  býlo schva leno 19 oddluz ení  jedince a 1 neschva lene  oddluz ení  – 

klient nedodal dokument na vý zvu. Viz tabulka c . 1.  

Tabulka č. 1: Vyhodnocení poskytnutých podpor 
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Graf č. 1: Počet jednotlivých podpor 

 

Mimo sledova ní  jednotlivý ch podpor býlý sledova ný dals í  kategorie výcha zejí cí  

z monitorovací ch listu . Sledovane  kategorie slouz í  k dokreslení  dluhove  oblasti na 

Jesenicku a souc asne  v budoucnu poslouz í  ke spra vne mu nastavení  dluhove ho 

poradenství . 

2.2.2 Počet podpořených unikátních osob dle věku 

Nejpoc etne js í  podpor enou ve kovou kategorií  jsou osobý ve ve ku mezi 27-50. letý. 

Druhou pak osobý mezi 51-60. letý. V tabulce c . 2 je uvedeno procentní  výja dr ení  

zastoupený ch ve kový ch kategorií  dle ve ku za sledovane  období . 

Tabulka č. 2: Procentní vyjádření podpořených unikátních osob dle věku 

Věková kategorie Počet unikátních osob Vyjádřeno v % 

15-18 0 0,00% 

19-26 7 8,75% 

27-50 43 53,75% 

51-60 17 21,25% 

61-100 13 16,25% 
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Graf č. 2: Počet podpořených unikátních osob dle věkových kategorií 

 

2.2.3 Členění podpořených osob dle vazby na sociální služby 

Jelikoz  nejsme socia lní  sluz bou – odborný m socia lní m poradenství m, dle za k. c . 

108/2006 Sb., o socia lní ch sluz ba ch, ný brz  sluz bou ver ejnou, zají ma  na s take , jakou 

souvislost mají  socia lní  sluz bý s nas imi klientý. 

Tabulka č. 3: Vazba podpořených osob na sociální služby 

Vazba na sociální služby počet 

je klientem sociální službý a přichází ze své vůle 9 

je klientem sociální službý a přichází na doporučení sociálního pracovníka 3 

není klientem sociální službý a nemá zájem výužívat sociální službu 66 

není a býla klientovi doporučena sociální služba: 2 

 

Graf č. 3: Vazba klientů na sociální služby 
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Z vý c tu je patrne , z e do dluhove  spira lý se dosta vají  i lide , kter í  s pomocí  dluhove ho 

poradce v ra mci ver ejne  prospe s ne  sluz bý jsou schopni r es it svou situaci.  

2.2.4 Členění podpořených osob dle dosaženého vzdělání 

 Sledovana  kategorie podpor ený ch osob e vzde la ní  na m ukazuje, z e nejc etne js í  skupina, 

ktera  dluhý pr icha zí  r es it je osoba se str edos kolský m vzde la ní m zakonc ene  vý uc ní m 

listem. Na druhe m mí ste  jsou osobý se za kladní m vzde la ní m, na tr etí m mí ste  jsou osobý 

se str edos kolský m vzde la ní m zakonc ene  maturitou a da le pak osobý s výs s í m odborný m 

vzde la ní m a výsokos kolský vzde lane  osobý. 

Tabulka č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 

Počet klientů Úroveň vzdělání 

24 Za kladní  vzde la ní  

41 Str edos kolske , vý uc ní  list  

12 Str edos kolske , maturita 

3 Výs s í  odborne , bakala r ske , magisterske , doktorske  studium 

 

Graf č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 
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2.2.5 Podpořené osoby pak můžeme rozčlenit i podle zařazení na trhu práce. 

V ní z e uvedene  tabulce uva dí me skladbu podpor ený ch osob podle zar azení  na trhu 

pra ce. 

Tabulka č. 5: Vazba podpořených osob na zařazení na trhu práce 

38 
Zaměstnanci - včetně žen na mateřské dovolené, které býlý před nástupem této 

dovolené zaměstnáný  

 20 Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 13 Pracovní smlouva na dobu určitou 

 1 Dohoda o pracovní činnosti 

 2 Dohoda o provedení práce 

8 
Osoby samostatně výdělečně činné - včetně žen na mateřské dovolené, 

které býlý před nástupem této dovolené samostatně výdělečně činné 

2 Dlouhodobě nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

8 Ostatní nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

22 

Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo 

odborné přípravy vc etne  matek na mater ske  dovolene  a osob na 

rodic ovske  dovolene , ktere  nebýlý pr ed na stupem te to dovolene  ani 

zame stna ný, ani nepatr ilý mezi osobý samostatne  vý de lec ne  c inne  

* vc etne  osob pobí rají cí ch invalidní  du chod a osob pobí rají cí ch 

starobní  du chod, ktere  nepatr í  ani do kategorie zame stnanci, ani do 

kategorie osob samostatne  vý de lec ne  c inný ch a nejsou registrovane  

na Ú r adu pra ce C R 

1 Neaktivní  osobý - ostatní  

1 osoba neuvedeno. 

 

 

2.3 Interaktivní besedy finanční gramotnosti 

V ra mci osve dc ene  spolupra ce býla uzavr ena smlouva s lektorkou Mgr. Tamarou 

Koudelovou. Ve sledovane m období  probe hlý 3 interaktivní  besedý k financ ní  

gramotnosti. Dvakra t na SOS  Gastronomie a 1x na sluz be  na sledne  pe c e – dole c ovací  

program Darmode j z.u . Vs echný 3 besedý býlý na te ma JAK SPRA VNE  NA DLÚHY. Na 

vs ech beseda ch býl u c astní ký zpracova n vstupní  a vý stupní  test, který  býl na sledne  

lektorkou výhodnocen. 
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Tabulka č. 6: Vyhodnocení zvyšování finanční gramotnosti  

Datum 
Doba 

konání 

Místo Vstupní 

test – počet 

správných 

odpovědí 

% 

Výstupní 

test – počet 

správných 

odpovědí v 

% 

Zvýšení 

vědomostí 

v % 
Počet 

účastníků 

5.3.2020 8,00-10,00 

SOS  

Gastronomie 63 76 13 

18 

10.3.2020 8,00-10,00 

SOS  

Gastronomie 61 75 14 

12 

23.6.2020 16,00-18,00 

SNP 

Mikulovice, 

Darmode j 

z.u  
63 93 30 

10 

 

V ní z e uvedene  tabulce jsou uvedený poc tý podpor ený ch osob celkem a z toho poc et 

unika tní ch osob. Osobý nezapoc í tane  do unika tní ch osob jiz  v minulosti dostali jiný  druh 

podporý a to v dluhove  poradne . To znamena , z e jako unika tní  osobý jsou zapoc í ta ný 

v dluhove m poradenství . 

Tabulka č. 7: Počty účastníků 

Počet účastníků 
Z toho unikátních 

osob 
- z toho mužů - z toho žen 

40 39 18 21 

 

 

2.4 Jak se lidé o Dluhové poradně dozvídají? 

Mimo distribuovane  leta ký a c la nký v tisku se lide  o Dluhove  poradne  dozve de li take  ze 

socia lní ch sluz eb (Darmode j, z.u ., C love k v tí sni, o.p.s., SKP Boe theia a Ester Javorní k). 

Ne kter í  lide  si vs imli výstavene ho plaka tu ve vstupní  aule budový, kde poradna sí dlí . Do 

Dluhove  poradný posí lají  sve  klientý take  z Probac ní  a mediac ní  sluz bý. 
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2.5 Jak hodnotí dluhoví poradci spolupráci se sociálními službami? 

Dluhoví  poradci býli dota zaní , jak se dar í  spolupracovat se socia lní mi sluz bami. 

Nejc aste ji spolupracují  s poskýtovatelem Darmode j z.u . Jesení k, který  pokrý va  svý mi 

sluz bami cele  u zemí  SO ORP Jesení k a Ester z Javorní ku. 

 

3. SHRNUTÍ  
Ve sledovane m období  býlo uskutec ne no minimum interaktivní ch besed z du vodu 

nouzove ho stavu a na sledne  postupne  normalizace s vý skýtem ohnisek vý skýtu COV 19. 

V pru be hu býlý nabí zený on-line besedý, o tý vs ak nebýl za jem.  

Dluhova  poradna býla v provozu, podpora býla poskýtova na, ale ope t strach 

z onemocne ní  odrazoval moz ne  klientý od osobní  na vs te vý. Ne zr í dka býlý poskýtova ný 

podporý i telefonický c i e mailem. Celkove  se da  r í ci, z e v tomto sledovane m období  býlý 

realizova ný c innost vedoucí  k naplne ní  cí lu  projektu. 


